
IT KOMPAS … bezpečně mořem informací
… s námi se neztrat íte

V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

V 63. čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:

Vybrané aktuality ze světa IT
Tipy – Triky
Soutěž
Vtip pro dobrou náladu

 
Vybíráme zajímavé aktuality:

Nová šifrovací potvora Petya je "nebezpečnější", než její předchůdci
Bezpečnostním specialistům se "nelíbí" hlavně to, že je potvora mnohem rychlejší, než její předchůdci,
což podstatně ztíží možnosti její detekce. Více...
  
Překlepy v internetové adrese vás mohou namířit na podvodné stránky
Kyberzločinci skupují internetové domény, o kterých předpokládají, že budou navštíveny díky překlepu
v adrese. Více...

Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.
 
Tipy a triky
 
Zdravotnická záchranná služba má novou oficiální aplikaci. Jejím úkolem
je mimo jiné odeslat na dispečink zprávu s GPS souřadnicemi zraněných.
V nouzových situacích stačí pouze stisknout tlačítko na displeji - tím se aktivuje volání
na linku 155 a zároveň se odešle zpráva o aktuální poloze či doplňující informace o stavu
zraněného - tak vysvětlili zdravotníci základní funkce aplikace v tiskové zprávě. Aplikace
je dostupná pro mobilní telefony s operačním systémem Android a iOS.
Kromě volání a odeslání GPS souřadnic pak může být důležité i předání informací ohledně
závažných onemocnění, které si uživatel telefonu předem vyplní v nastavení aplikace.
Aplikace také nabízí interaktivní návod na poskytování první pomoci, což je podle
zdravotníků spíše výuková záležitost - například jízdu v tramvaji či čekání na autobus tak
můžete využít ke zvýšení zdravotnických znalostí. Aplikace také nabízí seznam nejbližších
lékáren či pohotovostí a samozřejmě také umožní přepnutí do "testovacího režimu", kde
si lze aktivaci alarmu vyzkoušet... Aplikace má i svou webovou stránku Záchrankaapp.cz
a stažení pro Android naleznete zde, pro iOS zde.

Jak do kalendáře poštovního klienta Microsoft Outlook přidat státní svátky?
V Outlooku verze 2013 nebo novějším nejsou po instalaci v kalendáři přítomny žádné
státní svátky. Lze však velmi jednoduše importovat státní svátky libovolné země.
Kdo chce, může si tedy zobrazit české státní svátky, stejně jako čínské či brazilské.

http://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=mail&data=luVoB8lB80fOX18UyO64fVxB0i52iWRb%2bxDSVWtzD5i0eyMrI8odeA%3d%3d
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=222702002817125
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=120438970097868
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=65436577362488
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=258805686710689
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=259615777646252
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=15268013241928
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=139581426019847
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=242023686156484


Pro import svátků postupujte následovně - nejprve klikněte na nabídku Soubor, pak
na Možnosti a v otevřeném okně pak vlevo na volbu Kalendář. Následně vpravo zhruba
uprostřed okna najdete tlačítko Přidat svátky - klikněte na něj a v nově otevřeném
okně zafajfkujte země, jejichž státní svátky chcete v kalendáři zobrazovat.

 
Soutěž
 
Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděl správně a z mnoha
správných odpovědí byl vylosován pan Kučera z Vysoké nad Jizerou, kterému tímto gratulujeme k výhře
softwaru  Avira Antivirus Pro pro 1 PC na rok zdarma.

Otázka zněla:
Co je označováno zkratkou "Vishing"?

Správná odpověď měla být:
Jedná se o podvodnou techniku (voice phishing) za použití telefonu k vylákání údajů o uživateli nebo
k donucení ho něco udělat a získat tak přístup k jeho účtu v bance apod.. Více informací naleznete zde.

Nová otázka:
Co je označováno pojmem "Smishing"?

Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá software AVG Mobile Antivirus PRO pro
1 mobilní zařízení na rok zdarma.

Odpovědi pište do 10. 4. 2016 na e-mail amenit@amenit.cz.
 
Správnou odpověď a výherce uveřejníme v příštím čísle. Pokud se chcete co nejdříve dozvědět,
zda jste vyhráli, staňte se našimi přáteli na Facebooku. Tam se informace o výherci objeví jako první.

 
Vtip pro dobrou náladu

 NOVÁ DOBA SI ŽÁDÁ NOVÁ PŘÍSLOVÍ:
Kdo se moc ptá, málo googlí.
Co na srdci, to na Facebooku.
Všude dobře, s WiFi nejlíp.

Tak dlouho se chodí s otázkou na Seznam, až se zajde na Google.
Kdo chce kam, nabourá se tam.

Darovaným titulkům na hrubky nehleď.
Přišel, viděl, vyfotil a nasdílel.

 
Vydání IT Kompasu od 1. čísla naleznete zde.

 

Tým Antivirového Centra

Amenit s.r.o.

Nechcete-li již nikdy dostávat e-maily tohoto typu, klikněte na odkaz pro odhlášení ze seznamu příjemců.

http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=129367736075293
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=40394617464780
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=73250112881234
mailto:amenit@amenit.cz
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=82731886285683
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=275044233752588
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=169962345837463
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=unsubscribe&data=B5fdn06j7mtNCZ%2fYZOiNQDixCpNSzhys8S8V08HjSNEdmqem%2benN1u1kklpW6tQYLoL%2bLxoLtFoY4%2fbdLsS5kef%2fPrQJNQbF%2fP1M%2fhzKkQ4%3d

